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Cuir cuairt ar an músaem in áirithe

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil

NAisC ChurAClAim

stair

sraith:   Scéal 
Aonad sraithe:  Scéalta faoi shaol daoine a mhair san am atá caite 
sraith:   Polaitíocht, coimhlint agus an tsochaí 
Aonaid sraithe: Éire sa séú haois déag agus sa seachtú haois déag

Gaeilge

sraitheanna:  Teanga labhartha; scríbhneoireacht 
Aonad sraithe:  Mothúcháin agus samhlaíocht a fhorbairt trí theanga

Drámaíocht

sraith:   Drámaíocht trína scrúdaítear mothúcháin, eolas agus smaointe, rud as a leanann tuiscint 
Aonad sraithe:   Comhoibriú agus cumarsáid le linn dráma a chumadh

ACmhAiNNí

•	 Cártaí, leatháin mhóra páipéir, marcóirí/pinn luaidhe/criáin

Cuspóirí

•	 Tosú ag obair amhail is gur staraí tú.

•	 Déileáil leis an réad ar mhodh atá bunaithe ar fhianaise.

•	 Tuiscint a fháil ar ról agus ar ábharthacht Armáid na Spáinne.

•	 Léargas a fháil faoin saol sa séú haois déag.

•	 Tú féin a chur in ionad na ndaoine ar tharla longbhriseadh dóibh.

•	 Aitheantas a thabhairt do na naisc idir saol na ndaoine an tráth sin agus saol na ndaoine sa lá atá inniu ann. 

siogairlín salamandair  c.1588

P l e a n  C e a C h t a 

Plean CeaChta rang 5 agus 6

stair na hÉireann i 100 rÉad, rogha díobh

http://www.nmni.com/um
http://nmni.com/um/Learning
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mEAsÚNAChT

Mapáil coincheap 
Drámaíocht
Scríbhneoireacht chruthaitheach

DifrEáil

Mapáil coincheap 
Drámaíocht

CEAChT

•	 Cuir íomhá de shiogairlín Salamandair ar taispeáint.

plé A (tuairimíocht)

•	 Céard é seo dar leat?

•	 Cén aois é dar leat?

•	 An dóigh leat go bhfuil sé luachmhar?

léigh scéal an tsiogairlín salamandair

Moltar go n-éisteann na leanaí gan an téacs a fheiceáil ar an scáileán, rud is féidir leo a dhéanamh níos déanaí.

plé B

•	 Cad é an difear idir laghairt agus salamandar?

•	 Cá has an salamandar seo?

•	 Cén fáth gur measadh gur neacha draíochta iad salamandair?

•	 Cad a bhí san Armáid?

•	 Cad a tharla di?

•	 Cén cineál duine a bhí in úinéir an tsiogairlín Salamandair, dar leat?

•	 An dóigh leat gur cheannaigh sé an salamandar nó gur tugadh dó mar bhronntanas é?

Gníomhaíocht - mapáil coincheap

Measúnacht 
Difreáil 

•	 Sainaithníonn na daltaí focail thábhachtacha e.g. armáid, an Spáinn, rúibíní, ór, thiar, cósta, salamandar.

•	 Agus iad ina bpéirí nó ina ngrúpaí, tugtar cártaí agus leathán mór páipéir do na daltaí.

•	 Scríobhann siad focail thábhachtacha ar chártaí agus greamaíonn siad cártaí den leathán.

•	 Tarraingíonn na daltaí línte chun ceangal a dhéanamh idir na focail agus chun focail bhreise a chur isteach 
chun abairtí a dhéanamh e.g. Tháinig an Armáid ón Spáinn. Tá an salamandar déanta as ór agus as rúibíní.

•	 Chuaigh longa na harmáide go tóin poill amach ó chósta thiar na hÉireann.

•	 Maisítear mapaí coincheap agus cuirtear ar taispeáint iad. 

Cliceáil anseo chun dul chuig láithreán gréasáin mhapaí Scoilnet - tá mapa den domhan ann mar aon le físeán 
teagaisc i dtaobh conas na mapaí a úsáid
 

http://maps.scoilnet.ie/
http://maps.scoilnet.ie/
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Is tionscadal é seo de chuid 

CEAChTANNA BrEisE

scríbhneoireacht chruthaitheach

Measúnacht

•	 Tá cónaí ort ar chósta Aontroma sa bhliain 1588 agus tá tú amuigh faoi aer ag siúl gar don chósta. Tá a 
fhios agat go raibh stoirm ann agus tá sé cloiste agat gur briseadh longa ar na carraigeacha. Tagann tú ar 
smionagar an Girona. Scríobh rud éigin sa dialann don lá sin.

•	 Déan cur síos ar an stoirm agus ar an longbhriseadh trí shúile an tsalamandair.

réada a chuireann na daltaí ar fáil

•	 Iarr ar na daltaí réada atá tábhachtach ina stair theaghlaigh féin a thabhairt isteach leo.

A. Déan físeán de na daltaí agus iad ag caint faoina réad.

B. Cruthaigh fóta-scéal trí úsáid a bhaint as réada na ndaltaí. Tá naisc le fáil thíos le háiteanna ina 
bhfaighfear mínithe ar fhóta-scéal agus ar bhlagáil. Labhraíonn na daltaí faoi na híomhánna ina 
bhfeictear iad féin agus an réad. Téigh ó dhalta go dalta. Beidh gach dalta sa rang le feiceáil agus le 
cloisteáil sa chur i láthair.

seirbhís forbartha Gairmiúla do mhúinteoirí Conas úsáid a bhaint as fóta-scéal

 Conas do fhóta-scéal a bhlagáil

•	 Cuirtear A nó B ar fáil ar láithreán gréasáin na scoile.

stair áitiúil

•	 An bhfuil réad is díol spéise ann i gceantar na scoile?

http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/
http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos/

